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bNRGY
houdt u aan
het werk.
Heeft u een laagspanningsverdeelinrichting of  
een motor control centre? Wilt u die onderhouden, 
uitbreiden, aanpassen of opnieuw inrichten ? Dat is 
precies wat bNRGY voor u kan doen. bNRGY is een 
jong, innovatief en pragmatisch bedrijf. Of u nu de 
doelmatigheid en veiligheid van uw installatie wilt 
verhogen of wilt voldoen aan de bedrijf- of milieu-
technische eisen van vandaag en morgen, bNRGY 
houdt u aan het werk.

bNRGY: uw onderhoudspartner
bNRGY werkt merkonafhankelijk. Het is daarbij niet 
ons doel om materialen te verkopen; het gaat erom 
uw installatie te verbeteren. Bovendien zijn we 
teamspelers. Uw wensen en behoeften staan 
centraal en daar richten we ons bedrijf op in. Dat 
houdt ons scherp en bij de tijd. Intussen blijven we 
met u in gesprek en dat maakt ons tot uw partner in 
onderhoud en retrofit.

bNRGY: uw onderhoudsspecialist
Alle bedrijven gebruiken elektrische energie. We zijn 
dan ook thuis in alle branches en hebben ervaring in 
de meest uiteenlopende productieomgevingen, van 
booreilanden tot glasfabrieken en zorginstellingen. 
Daardoor kunnen we snel en goed oplossingen 
vinden in complexe situaties.  
Onze naam bNRGY (be energy) tekent ons daarbij: 
energiek zoeken naar uitdagingen en die omzetten 
in oplossingen. Kortom, bNRGY is uw specialist in 
onderhoud, uitbreiding en herinrichting.

Aan het werk blijven.

“De rust om een project to
t een goed einde 

te brengen zonder in te boeten in kwaliteit 

spreekt on
s enorm aan.”



Kiezen voor bNRGY is kiezen om:
■	 te	besparen	op	reparatie-	en	(nieuw)bouwkosten;
■	 de	levensduur	van	uw	elektrische	installatie	te	verlengen;	
■	 de	bedrijfszekerheid	van	uw	installatie	te	verhogen;
■	 de	efficiency	te	verhogen;

Quality, 
choose us.
Beter dan ooit
Stroomuitval, productieverlies, dure reparaties.  
U moet er niet aan denken, en wij ook niet!  
bNRGY helpt u om uw installaties onder alle 
omstandig heden ‘up and running’ te houden. Met 
inspecties, onderhoud en het kostenbesparende 
retrofitconcept. Bij retrofit vernieuwen we delen van 
bestaande installaties. Uitgangspunt is zoveel 
mogelijk hergebruik van kostbare materialen, het 
doel is de levensduur verlengen en uw investering zo 
rendabel mogelijk te laten zijn, het effect is minder 
milieu belastend werken. Het resultaat? Beter dan 
ooit. En dat voor een fractie van de kosten van 
nieuwbouw!

Niet meer, niet minder
Net als uw auto en uw woning houdt u ook uw 
elektrische installatie langer in leven met geregeld 
onderhoud. Bovendien voorkomt u dure reparaties. 
bNRGY inspecteert en adviseert om precies dat onder - 
houd uit te voeren dat beslist noodzakelijk is. U komt 
dus nooit voor onnodig dure ingrepen te staan. 
Efficiënt en effectief.

Uw eigen leverancier
Bent u tevreden met het merk van uw installatie?  
U kunt dan gewoon bij uw huidige leverancier 
blijven. bNRGY werkt merkonafhankelijk en is 
onpartijdig. We spannen ons vooral in om uw 
installaties in optimale conditie te houden. Dat doen 
we snel, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig. Uw 
voordeel: kosten besparen!

Kwaliteit en certificaten
■	 bNRGY is ISO 9001, VCA, UL. gecertificeerd;
■	 bNRGY werkt volgens de kwaliteitsnormen
	 NEN-EN-IEC 60439 en 61439;
■	 Al onze apparatuur is conform de normen getest 

en als zodanig gecertificeerd.
 

Terug naar af? 
Denkt u aan een nieuwe installatie om dat de 
huidige verouderd is of (deels) versleten? 
Schrikt u van de ontwerpkosten, de bouwkosten, de 
materiaalkosten? Heeft u al uitgerekend hoe lang u 
uw productie stil moet leggen en maakt u zich 
zorgen over het inplannen van de werkzaamheden? 
Stop! Retrofit is in veel gevallen een betere oplossing. 
Voordelig én duurzaam.

Onze ervaring zegt: 
een besparing tot wel 75% 
Bij retrofit vervangt u niet de hele installatie, maar 
alleen die interne delen die niet meer voldoen. 
Kostbare materialen zoals staal en koper worden 
direct opnieuw ingezet, de bekabeling blijft intact en 
de meerkosten zijn minimaal. Na retrofit voldoet uw 
verdeler aan alle voorschriften, want bNRGY heeft 
ervaring met en kennis van IEC 439-1/2 en werkt 
binnen die norm. Intussen is wel de levensduur 
verdubbeld, en omdat we de nieuwste technieken en 
materialen toepassen, is uw installatie beter dan 
ooit. En dat voor een kwart van de kosten van 
nieuwbouw!

Business as usual
Uw medewerkers, die de ‘oude’ installatie door en 
door kennen, hebben geen opleiding nodig, want de 
bediening verandert nauwelijks. We kunnen retrofit 
bovendien per module uitvoeren; u bepaalt wanneer. 
In het weekend bijvoorbeeld, tijdens een rustige 
periode of bij een geplande productiestop. Langere 
productiestilstand zoals bij nieuwbouw is niet nodig. 
Met retrofit is het business	as	usual.

Solutions, 
try us.

“bNRGY geeft een
 goed inzicht in de te 

nemen acties, er wordt zeer over
zichtelijk

en planmatig gewerkt.”

Uw certificaat blijft geldig 
Als bNRGY uw systeem opwaardeert met retrofit, 
blijven de certificaten die bij uw verdeelsysteem 
horen, behouden.  
We spreken bij bestaande installaties over twee 
soorten gecertificeerde verdeelsystemen: TTA en 
P-TTA, waarbij TTA staat voor Type Tested Assembly en 
P-TTA voor Partially Type Tested Assembly.
Bij beide is het totale verdeelsysteem getest volgens 
de eisen van NEN-EN-IEC 60439-1. Alle wijzigingen 
aan zo’n installatie moeten worden getest volgens 
diezelfde strenge, oorspronkelijke eisen. 
Bij P-TTA-verdeelsystemen kunnen ook materialen 
die niet in deze test zijn betrokken (bijvoorbeeld 
nieuwe materialen van dezelfde leverancier jaren na 
inbedrijfname, of materialen van andere fabrikanten) 
worden toegepast, waarbij die aanpassingen nog 
steeds moeten voldoen aan de eisen van de norm. 
Door juiste materiaalkeuze, berekeningen en zo 
nodig testen toont bNRGY aan dat uw installatie 
voldoet aan de eisen van deze certificering.

■	 de	veiligheid	binnen	uw	bedrijf	te	verbeteren;
■	 risico’s	te	beperken;
■	 milieuvervuiling	terug	te	dringen	(retrofit);
■	 de	kwaliteit	van	uw	productie	of		

dienstverlening	te	verbeteren. 

“De kosten
 zijn  

binnen budget 

gebleven, 

er waren weinig 

onverwachte 

uitgaven.”



Vanaf	slechts	25%	van	de	kosten
voor	nieuwbouw
Zeer	lage	investeringskosten
Aanzienlijk	minder	productieverlies
Zeer	lage	(ver)bouwkosten
Nauwelijks	kapitaalvernietiging

Uitstekend	planbaar
Bestaande	verdeler	blijft	staan
Geen	lange	stilstandtijden
Werkzaamheden	in	weekend	of	tijdens	geplande	
productiestops
Vervanging	in	velden/modulen	–	gespreid	in	de	tijd	

Uw	installatie	weer	’state-of-the-art’	en	’	
up-to-date’
Mogelijkheid	om	communicatiemodulen	in	te	bouwen,		
zowel	in	verdelers	als	mcc’s
Nieuwste	meet-	en	schakeltechnieken	met	modernste	
materialen	en	technologie
Niet-verslijtbare	delen	blijven	behouden
Toepasbaar	op	vrijwel	alle	merken	verdelers	tot	6300	amp
Zowel	toepasbaar	in	gecompartimenteerde	techniek	als		
vaste	inbouw

U	kiest	voor	duurzaamheid
De	totale	levensduur	van	uw	installatie	verdubbelt	
Kabels	blijven	zo	veel	mogelijk	behouden	en	aangesloten
IJzer	en	koper	wordt	hergebruikt
Minder	afval,	minder	verlies	van	grondstoffen	en	energie

U	kiest	voor	gemak
Bediening	blijft	hetzelfde,	geen	opleiding	of	inwerktijd	nodig
Beheersbaarheid	van	de	installatie	blijft	gegarandeerd
De	ingebouwde	kasten	worden	niet	gesloopt	of	uitgebroken

Alle
voordelen

van
retrofit

op
een

rijtje

Safety, 
trust us.
Hoe gaan we te werk?
U gaat met bNRGY samenwerken. Wat kunt u dan 
verwachten?
We beginnen met een gesprek over uw verwachtin-
gen en onze diensten. Vervolgens voeren we een 
‘quickscan’ uit, eventueel gevolgd door metingen in 
uw installatie. In onze gespecificeerde offerte leest u 
vervolgens wat u van ons kunt verwachten, op welke 
termijn en tegen welke prijs. We voeren de 
werkzaamheden volgens afspraak uit en eventueel 
leiden we uw mensen op om de installatie adequaat 
te bedienen.

■	 Gesprek
■	 ‘Quickscan’
■	 Metingen
■	 Offerte
■	 Uitvoering
■	 Opleiding

bNRGY innoveert voortdurend. Niet alleen in tech-
niek, maar ook in onderhoud en service. We ontwik-
kelen bijvoorbeeld een interactieve service, waarbij 
we uw installatie op afstand via internet bewaken. 
We zijn gecertificeerd volgens de laatste normen en 
werken volgens de nieuwste specificaties.



Ons	inspectiepakket:
■	 Inspectie	laag-	en	middenspanningsverdelers	en	mcc’s	van	diverse	fabricaten;
■	 Inspectie	cos-phi-verbeteringsinstallaties	en	statische	no-breaksets;
■	 Onderhoud,	uitbreiding	en	retrofit	van	laagspanningsverdelers	en	mcc’s;
■	 Diverse	metingen	en	testen:

■	 Primair	doorstromen	tot	5000A;
■	 Secundair	injecteren	van	testwaarden	bij	vermogensautomaten;
■	 Overgangsweerstandmeting	hoofdcontacten	vermogensschakelaars	en	-automaten;
■	 Beproeven	van	primaire	en	secundaire	beveiligingen,	visuele	en	functionele	controle;
■	 Infraroodopnamen	(thermografisch	onderzoek,	beoordeling	en	rapportage	op	level	II);
■	 Meting	hogere	harmonischen	en	netvervuiling;
■	 Transiëntmetingen;
■	 Schakeltijdmeting	vermogensautomaten;
■	 Isolatieweerstandmetingen;
■	 Hoogspanningsbeproevingen;
■	 Conditiebepaling	transformatorolie;
■	 (Aard-)circuitweerstandmetingen;
■	 Condensatormetingen	in	cos-phi-verbeteringsinstallaties;
■	 Conditiemetingen	aan	alle	soorten	accubatterijen.

Ons	productpakket:
■	 Typebeproefde	laagspanningsverdelers	en	mcc’s:,

■	 Type Modan®,	tot	6300A,	voor	toepassingen	in	utiliteit	en	industrie,	een	zeer	concurrerend	
en	flexibel	systeem;

■	 Type ,	tot	4000A,	voor	toepassingen	in	chemie,	olie-	en	gasomgeving	en	
industrie,	een	systeem	met	hoge	veiligheidspecificaties;

■	 Type ,	tot	2500A,	voor	toepassingen	in	chemie	en	olie-	en	gasomgeving,		
het	systeem	met	de	hoogste	veiligheidsspecificaties	en	toepassing	van	zeer	duurzame		
materialen.
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